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Tisková zpráva
Vyjádření České lékárnické komory (ČLnK) k vývoji novely
zákona o léčivech po projednání v Senátu Parlamentu České
republiky
Praha, 26. července 2019 – Po jednání Senátu PČR dne 25. července byla do
Poslanecké sněmovny vrácena novela zákona o léčivech, která řeší především lékový
záznam pacienta. Jednou z hlavních změn vložených do zákona Poslaneckou
sněmovnou bylo po dlouhé odborné diskuzi a snaze Komory zavedení lékového
záznamu pacienta, k němuž by měli mít přístup i lékárníci, kteří jsou stejně jako
lékaři zdravotníci.
Právě tato úprava se ale v Senátu setkala s nečekaným nepochopením, když členové
horní komory odhlasovali nejtěsnějším možným způsobem (při kvoru 36 se vyslovilo
pro 36 senátorů) zařazení pozměňovacího návrhu, který pro možnost využití
lékového záznamu farmaceuty vyžaduje souhlas pacienta (tzv. opt-in), zatímco
automatický souhlas (tzv. opt-out) pro lékaře zůstává zachován. „Pro značnou část
populace bude vstup do systému těžko proveditelný, navíc ho nelze uskutečnit
v okamžiku výdeje léků přímo v lékárně, ale složitou cestou prostřednictvím státních
autorit,“ upozorňuje na reálný dopad senátního pozměňovacího návrhu praktikující
lékárník a viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
„Nerozumím tomu, že těsná většina senátorů nepochopila důležitost vývoje
spolupráce lékaře a lékárníka ve farmakoterapii s využitím moderních technologií,
a to ani přes zřetelný prospěch pro pacienty,“ komentuje rozhodnutí Senátu
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. „Lékárníci jsou zdravotníci,
odborníci na léky, ze všech zdravotnických profesí mají v této oblasti nejkomplexnější
vzdělání, navíc mají obdobně jako lékaři povinnost mlčenlivosti. Do lékového
záznamu bude mít v lékárně přístup výhradně lékárník,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs,
Ph.D.
S přístupem lékárníků do lékového záznamu přitom souhlasí dle nedávného výzkumu
agentury SC&C i pacienti. „Zájem pacientů o využívání lékového záznamu potvrzuje
i nedávný reprezentativní výzkum i veřejného mínění, který pro ČLnK realizovala
agentura SC&C. Téměř 7 z 10 respondentů souhlasí s přístupem lékárníka
do lékového záznamu, aby jim mohl poskytnout co nejlepší péči,“ říká k názoru
pacientů na lékový záznam Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. a dodává: „Možnost nahlížet
do lékového záznamu umožní lékárníkovi hodnotit farmakoterapii pacienta tak, aby
předcházel zbytečným nežádoucím účinkům, duplicitám nebo kontraindikacím.
Přístup lékárníka ke komplexní lékové historii pacienta by jednoznačně zvýšil úroveň
a bezpečnost poskytované zdravotní péče. I důvěra pacientů k radám a doporučením
lékárníků je podle výše zmíněného průzkumu vysoká.“

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:

www.lekarnici.cz

+420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
+420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
+420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci

Rozárčina 1422/9 |140 02 Praha 42
tel.: 241090661 | fax: 241090672
www.lekarnici.cz | komora@lekarnici.cz

Pozitivní změnu pro lékárenskou péči v ČR by přinesl i pozměňovací návrh poslance
Daniela Pawlase, který však senátoři rovněž negovali. Tento sněmovnou
odsouhlasený pozměňovací návrh by při tom zachoval povinnost distribučních firem
dodat léky do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky a zrušil by monopol
doručení léčivých přípravků výhradně jediným distributorem. „Dle názoru České
lékárnické komory je zásadní, aby byla stejně jako v ostatních zemích Evropské unie
zachována mezi distribučními firmami konkurenceschopnost a každá lékárna si pro
svou objednávku mohla distribuční firmu vybrat a nepodléhat spolu se svými pacienty
diktátu obchodních podmínek monopolního distributora,“ komentuje důvody pro
opodstatněnost pozměňovacího návrhu poslance Pawlase prezident ČLnK
PharmDr. Lubomír Chudoba s vysvětlením, že zamezení monopolu a konkurence
distribuce by jednoznačně zlepšilo dostupnost léčivých přípravků pro pacienty.
O novele zákona se senátními pozměňovacími návrhy budou znovu hlasovat poslanci
pravděpodobně v polovině září. „Uděláme maximum pro to, aby poslanci potvrdili své
rozhodnutí a Senátem navrženou změnu tak odmítli. Je potřeba, aby se české
zdravotnictví mohlo dále rozvíjet směrem ke kvalitnější a bezpečnější léčbě stejně
jako v ostatních vyspělých zemích,“ doplňuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír
Chudoba.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující
lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se
uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně,
v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje
odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání.
Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní
čest.
i,2,3,4

Zdroj: Reprezentativní výzkum SC&C realizovaný v dubnu 2019. Celkem 1 008 respondentů ve věku
18 –79 let, celá ČR.
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